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New Yorko policija dau- 
žo ir trypia demonstrantus 

Aigipias reikalauja nepriklausomybes. 
Tyrinės rusy propagandą Suv. Valstijose. 

NEW YORKO POLICIJA 
DAU20 IR TRYPIA 

. DEMOSTPANTUS. 

New Yovk, gruod. 25 d.— 
Apie 1,000 darbo žmonių 
surengė demonstraciją, mar 

šuodami Penkta Avenue iš- 
reiškimui savo protesto prieš 

" 

Suiv. Valstijų de;- ,vtavimą 
kraštutinių kairiųjų elemen- 
tų. 

Vyrai ir moterįs, pradėję 
nuo Washingtono skvero! 
marsavo rugodami ant vai-! 
džios ir policijos ir giedoda- 
mi tarptautinę. Jiems atė- 
jus ties Trisdešimts S^ptyn-j 
ta gatve užpuolė juos poii- j 
cija su buožėmis ir išvaikė. | 

Policija tuojaus pradėjoj 
gainioti maršuojančius, kaip! 
jie išėjo iš kun. Rercy Grant! 
Stickney'o Dangun Žengimo j 
bažnyčios prie 5 Ave. arti, 
VVashingtono akvėro. | 

Marsuotojai ėjo po vieną, j 
sakydami, kad jie neparo-j 
duoja. Bet ties 14 gat. jie! 
pradėjo eiti eilėmis ir čia j 
raitoji policija visu smarku-j 
mu užlėkė ant jų, trypda- 
ma einančius po arklių ko- 
jomis. Jai atėjo pagalbon 
pėsčioji policija su buožė- 
mis ir daugelį maršuojančių 
parbloškė žemėn. Vienas di- 
delis policistas nutvėrė di- 
delį amerikoninį vėluką, ku- 

rį nešė kun C. W. Houss. 
Trjs moterįs šoko atimti vė- 
luką, bet tas joms nepavy- 
ko. 

Be apdaužytų ir sužeistų 
policija apie dešimtį taipgi 
suareštavo. Vieną jauną 
moterį policija išvilko iš 
presbiteri jonų bažnyčios ties 
37 gatve. Policijos stotyj ji 
pasakė, kad ji yra Gladys 
Shriner iš Gilfordo, Md. Su- 
areštavo ją už tai, kad ji 
ėjo .pryšakyj minios ir vedė 
k- 

A1GIPTAS REIKALAUJA 
NEPRIKLAUSOMYBĖS. 

Kaįro, gruocl. 2? d. (Pa- 
vėluota). — Dideli raitelių 
būriai saugoja gatves, kur 
keliama demonstracijos 

prieš streiką, jau prasidėjusį 
tarp gelžkelių darbininkų 
Aleksandrijoje ir Heliopo- 
iyj- 

EI Ažar universitetas, ku- 
ris yra mahometonų mokslo 

sodykla, pakartojo savo ne- 

senai išleistą paskelbą sti- 
K priau parašau dokumentu 

su parašais šimto viršininkų 
tikybinių įstaigų Aigipte, rei 
kalsudami, kad anglai eva- 

kuoti ir paliktų juos visiškai 
liuosais. Pirmoj paskalboj 
buvo sakoma: 

"Aigipto šalis vienu balsu 
reikalauja-savo teisėtos tei- 
sės prie pilnos nepriklauso- 

mybęs. Neramumas, kuris 
atsirado visuomės omenyj 
paeina iš vienvalinio nera- 
mumo clel anglų kišimosi j 
mušų viešus ir privatinius 
reikalus." 

TYRINĖS RUSI1 PROPA- 
GANDĄ SUV. VALSTI- 

JOSE. 

Wa8hington, gruodžio 24 
d. — Pennsylvanijos senato 
riu3 Knox, Iowos senatorius 
Kenyon ir New Yorko'pro- 
kuroro padėjėjas Alfred 
Becker šiandien susiėję iš- 
dėjo programą plačiam ir 
geram ištyrimui visokios ru- 

sų propagandos Suv. Valsti- 
jose. 

Tyrinėjimas prasidės tuo- 
jaus po sausio 1 d. ir apims 
daug plačiau negu tyrinėji- 
mas sovietinės Rusijos am- 

basadoriaus Suv. Valstijose, 
Ludwi£*o C. K. Martenso. 

bulig Idahos senatoriaus 
Borah pataisymu komitetas 
tyrinės visokią rusų propa- 
gandą ir ypa,lim:ai klausinės 
apie Bachmetievą, Suv. Val- 
stijų valdžios pi ipažintą ke- 
rt nokinės valdžios ambasa- 
dorių. Komiteto įtariai rū- 

pinsis sužinoti :.tjie sako- 
mas dideles Sr'uv. Valstijų 
valdžios išmokėta?, pinigų su 

mas Baehmetievui tuomi 
tikslu, kad parėmus bolševi 
kų priešus. 

MOTERIS ATSISAKO 
GIMDYTI VAIKUS 

Vienna, gruod. 24 d,— 

Moterįš nusprendė neturėti 
vaikų iki nepasigerins sąly- 
gos tiek, kad naujai gimusių 
kūdikių gyvastis ir- sveika- 
ta bus apsaugota. Dabar 
del audeklo stokos kūdikiai 
vystomi j popierą, miega- 
mieji kambariai yra šalti 
kaip ledas, 

SUMUŠĖ KAZOKUS. 

Londonas, gruod. 24 d.— 
Sulig bevieliniu pranešimu 
apturėtu čia šiandien iš Mas 
kvos, bolševikai suėmė 15 

kanuolių, 1,000 arklių ir 300 
kazokų, sumušę gen. Mą- 
mončavą ir gen. Čelnokovą 
Staromesko apygardoje. Pra 
nešime priduriama, kad dau 

giau kaip 1,000 kazokų tapo 
užmušta, įskaitant gen. Čel- 
nokov\ 

ORAS 

Chicagoje ir apielinkėjc. 

Šiandien gražu ir gal su- 

į bato ji 
1 Saulėtekis, 7:17 v. ryto; 

Saulėleidis, 4:24 v. vak. 

Džiaugsmas visiems. 

COAL! A VJHOLE POUNP 
PFgUoAR! 

CHOO-CHOo 

J [(CopyrVgiin 

Visi labai džiaugiasi: Jonukas gavo "garvežįMarytė, lėliukę; mama, 
svarą sukraus, o tėtis.rado savo pančiakoje anglies šmočiukų. 

NAUJAS VALDY- 
MAS INDIJOJE, 

j 

Bus išmėginta per 10 metų 
po Londono kontrole. 

Londonas, gruod. 24 d.— 
Vakar karaliaus paskelbto- 
Iji nauja valdžia Indijai bus 
| ne tokia, kaip Kanadoje ar 

Australijoje, o tik padidin- 
tu liaudies dalyvavimu toje 
valdžios sistemoje, kuri da- 
bar yra; tai bus savotiškas 
labdaringas despotizmas. 

Naujasis valdymas neap- 
ima visos Indijos, o tik de- 
vynias provincijas, kurios 
dabar jau turi savą įstatymų 
leidimo valdžią. Net taru tų 
iBurma turės specialiai pa- 
skirtą valdymą. 

Nuo šio laiko šitos provin 
cijos bus nepriklausomos 
nuo imperiaJinės valdžios 
įstatymų leidimo, adminis- 
tracijos ir finansų reikaluo- 

se tiek, kiek tas sutiks su 

imperialio governoro atsa- 
komybėmis Londono parla- 
mentui. Bus "išimtiniai da- 
lykai," kurie priklausys nuo 

!governoro ir pildomosios ta- 
'rybos iš dviejų, kurių vie- 

[ nas bus indusas. Prie perve- 
damųjų dalykų priklauso 
vietinė savalclybė, gydybinis 
administravimas, viešoji 
sveikata, pramonių plėtonė, 
muitai ir visiokie vieši dar- 
bai, kuriuos užžiurės gover- 
noras ir du ar daugi aus mi- 
nisterių, kurie bus išrinkais 
vietos legisleturon, gover- 
noro paskirtais. 

Vietoje buvusių 33,000 
rinkikų bus 5,000,000 rinki- 
kų, arba apie 2.34 nuoš. gy- 
ventojų aštuonių provincijų. 
Šitų rinkikų skaičius bus di- 
dinamas pagal legislaturų 
norą, jei, pav. kuri provinci- 
ja prileis prie balsavimo mo 

teris. 

! Kiekviena provincija tu- 
rės du butu: įstatymų leidi- 
mo susirinkimą ir valstybės 
tarybą — kiekvienan nariai 
bus renkami tiesiai. 

NAUJAS TELEFONAS 
PRALENKIA BELIEL.INĮ. 

j New York;!gruod. 24 d.— 
Šiandien sužinota, kad Suv. 
Valstijų kariumenės vyriau- 
sis signalininkas maj. gen. 
Ge. O. Sąuier neužilgo ža- 
da paskelbti ištobulinimą 

j "vielinio bevielio" telegra- 
jfo metodą, su kurio pagel- 
įba mažiausiai dešimts, ar 

daugiaus žmonių galės kal- 
ibėti tuo patim kartu ir per 
j tą pačią vielą už tūkstančių 
įmyliu nuo vienas kito. 

Šitas metodas, sako, pa- 
daro didžiatoiį telefoną 
mažne begaliniu. 

"Vielinis bevielis" yra 
tai sistema vedanti spindu- 
lines, sroves su pagelba vie- 
los. Sulig maj. gen» Sąuiero 
;atrastu metodu pianešimas 
yra girdimas tik vielos apie- 
linkei, kas padaro jį ištiki- 
mu ir slaptu. 

Be kitų panaudojimų nau- 

jasis metodas busiąs geras 
susiKalbėti ir su žmonėmis 
važiuojančiais traukiniu. 

Naujasis metodas nepa- 
darysiąs naujų iškaščių tele- 
f>no ir telegrafo kompani- 
joms, išskiriant tiek, kad 
ties abiem linijos galais rei- 
kės pagaminti didelis srovės 
tankumas. 

DAUGELi SUTRINĖ 
KALNOSLINKIAI ŠVEI 

CARIJOJ. 

Gene va, gruod. 25 d. — 

Kalnoslinkiai, atsitikusieji 
vakar ties kalniniu vasarna- 

miu Davos, padarė daug bai 
m'ės gyventojams ir lankyto- 
jams ir pačiame kaime dau- 
gumą užslėgė. 

Denikiito kareivi ja 
galspruks 
Rumunijon. 

Geneva, gruodžio 24 d.— 
Kaip pranešama iš Pucha- 
resto, Denikino liuosnorių 
besitraukimas atgal yra at- 
kirstas. Yra sakoma, kad 
vienintelis jiems išėjimas 
tai bėgti Rumunijon ir ten 
prisiglausti. 

ROCKEFELLERIO 
"DOVANA" 

New York, gruod. 24 d.— 
John D. Rockefeller tik ką 
padovanojo $100,000,000. 
Pusę tos sumos jis paskiria 
švietimo komisijai, kurią Į- 
steigė patsai Rockefeller; 
toji komisija drauge su 

augštesnėmis mokslo įstai- 
gomis paskaidis tą sumą ir 
priaugusius nuo jos palukius 
tų įstaigų mokytojams pavi- 
dale pakaitų algų. 

Kitus $50,000,000 jis ski- 
ria Rockefellerio fondui, pa- 
sistačiusiam savo tikslu 
"auklėti žmonijos gerovę vi- 
same pasaulyje." Iš tos su- 

mos, pagal specialį davėjo 
prašymą, $5,000,000 bus iš- 
leista svarbesnėsėms Kana- 
dos medicinos mokykloms 
pagerinti. 

(Šita p. Rockefellerio "au 
ka" butų geru ir prakilniu jo 
darbu, jei jis butų paskyręs 
ją ne iš savo turto, bet iš sa- 

vo įplaukų. Tai butų tami 
tikras pasišventimas iš jo 
pusės. Bet dabar, kuomet 
jis tą savo "auką" tikisi at- 
rinkti vėl iš žmonių, padi- 
dintomis reikmenų kaino- 
mis, ar malonės iš tu mo- 

t> 

kytojų, kuriems bus algos j 
pakeltos iš jo pinigų, tai to-, 
kia auka yra tik kyšiumi ir 

blėdinga visuomenei. Red.). 

Estai ir bolševikai sutinka 
kas del rubežiu. 

Lenkijos pasiuntinys ant kelio 
Sibiran. 

ESTAI IR BOLŠEVIKAI 
SUTINKA KAS DEL 

RUBEŽIU. 

Dorpatas, gruod. 24 d.— : 
Pavėluota. — Šį vakarą bu-! 
vo oficialiai paskelbta, kad' 
estų ir bolševikų delegatai 
pasiekė sutarties kas del ru-1 bežiu ir kariniu užtikrini- i 

i 
mų. | 

Buvo pasakyta, kad po 
taip vadinamuoju musių 
pertraukimu gal bus pasira- 
šyta vakare. 

Kito*? vietose bu* o sako- 
ma, kad bolševikai apsiima 'nusileisti tiek, kad estų ka-j jriuomenei nereikės atiduoti 
•Narvos fronto, kam estų vai 1 

džia smarkiai priešinosi stra 
teginiais atžvilgiais. 

Iš bėgamu atsitikimų spė- 
jama, kad Judeničo karei- 
vijos klausimas bus paten- 
kinamai išrištas r bus duo- 
tas užtikrinimas tame, jog 
tolesnio veikimo prieš bol- 
ševikus iš Estonijos nel)us. 

LENKIJOS PASIUNTINYS 
ANT KELIO SIBIRAN. 

Chicago, 111., gruod. 24 d. 
Šį vakarą atvyko čia kuni- 
gaikšti? Ostrowski su pačia. 
Su jais važiuojantis lenkų 
kariumenės kapitonas Burk- 
hardt paaiškino, kad Ostro\v 
ki važiuoja Sibiran užimti 
lenkų misijoje vietą. 

Šnekėdamas apie Lenkiją 
jis pasakė, kad ten vis dar 
neramu, bet išreiškė viltį, 
jog galų gale' viskas busią 
gerai. 

(prezidentas grąžina 
GELŽKELIUS KOVO 1 D. 

Washington, gruod. 24 d. 
Valdžia sugrąžins gelžke- 
lius jų savininkams ateinan 
či,o kovo 1 d. 

Prezidentas Wilson šian- 
dien išleido paskelbimą; kur 
pasakoma, kad minėtą die- 
ną valdžia atsisako nuo 

kontroliavimo ir vedimo ša- 
lies kelių sistemos. 

Prezidentas pranešė kon- 
gresui, kad jis norėtų sugrą- 
žinti gelžkelius jų savinin- 
kams sausio 1 d., 1920 m., 
bet jis atidėjęs sugrąžinimo 
dieną tuoju tikslu, kad da- 
vus laiką išleidimui Įstaty- 
mo perorganizuojančio visą 
transportacijos sistemą nau- 

jais pamatais. 

JENKINS TURI STOTI 
PRIEŠ KALTINIMĄ 

MAIŠTU. 

EI Paso, Tex\, gruodžio 
24 d. — Konsulinis Suv.l 
Valstijų agentas Puebloje, 
Meksikoje, William O. Jen- 
kins yra kaltinamas maištu; 
apkaltinimas yra remiamas 
tuomi, kad jis atidavė gink- 
lus ir šovinius banditams 
kaipo dalį išparko, kurio jie 
reikalavo iš jo. 

JAM VERČIAU BUTI ŠU- 
NIMI IR LOTI ANT MĖNUi 
LIO, KAIP BUTI SENATO 

NARIU. 

Washingtovi, gruodžio 24 
d. — Mississippi senatorius 
John Shanp Williams atitar- 
navęs savo laiką ir paKlaus-1 
tas, kodėl jis nenori luliaus 
buti senato nariu, atsake:! 1 

"Man verčiau buti šunimi ir j 
visą likusią gyvenimo dalį 
loti ant mėnulio, kaip pasi- 
likti toliaus senato nariu." 

LATVIAI KVIEČIA 
SUVAŽIAVIMAN. 

| Helsingfors. Latvių val- 
| džia pasiuntė užkvietimus 
lietuviams, lenkams, suo- 

miams ir estams, prašydama 
I jų atsiųsti savo atstovus su- 

įvažiaviman, kuris bus sau- 

i sio 4 d. tuoju tikslu, kad ap- 
j svarsčius budus bendram 
veikimui su estais prieš bol- 
ševikus. 

TALKININKAI SUSTATO 
APKALTINIMĄ KAI- 

% 
ZERIUI. 

Londonas, gruod. 24 d. — 

Anglijos tiesų viršininkai 
šiandien turėjo pasitarimą 
su Francijos ir Belgijos tie- 
sų viršininkais kas del bu- 
vusio Vokietijos kaizerio. 
Yra pranešama, kad sueigi- 
ninkai užvedė bylą prieš bu- 
vusį Vokietijos valdovą ir 
sustatė apkaltinimą. 

LIAUDIS CHINUOSE ME- 
TA SENUS TIKĖJIMUS. 

Laikraštis "North China 
Herald" sako, kad liaudis 
Chinūose meta šalin senuo- 

sius tikėjimus, budizmą ir 
kitokius. Kas užims jų vie- 
ta, sako tasai laikraštis, tai 
labai įdomu žinoti. Bolševiz 
mas laukia už durų. Krikš- 
čianybės misijonierių esą 
perdaug mažai patraukimui 
minių. 

18 KALĖDINIU DOVA- 
NOJIMU FEDERALIAMS 

PRASIŽENGĖLIAMS. 

Washington, gruodžio 23 
d. — Kalėdinių dovanojimų 
šiemet aštuoniolika, kaip 
šį vakarą užreiškė Justicijos 
skyrius. Prezidentas užgyrė 
pilną dovanojimą tiekai pra 
sikaltėlių, o kitiems 35 
bus rekomenduota išlygi- 
niai paliuosavimai. 
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STOKA INTELIGENTIŠKU JIEGU 
LIETUVOJE. 

Pradedant Lietuvai savistovį gyveni- mą, piimiausiai prisiėjo susidurti su klaupi- 
amu: ar randasi tarpe lietuvių pakankamai inteligentų, idant savarankiai užsukti vals- tijinę mašiną? — iš-pat pradžios pasirodė inteligentų nedateknus. Vienok delei to 
nauja Lietuvos valdžia nenuleido ranKų. Ji pakviecė valdiškon tarnyston visus šiek- tiek apsisvieiusius žmones. Daugelis iš jų greit pasiroae netinkančiais prie atlikimo 
jiems pavėsio darbo. Nemažai, net, ir blo 
go jie padare. 

Iš įvairių pranešimų, ateinančių iš Lie- 
tuvos, me3 sužinome, kad Lietuvoje buvo 
išsiplatinusi, taip sakant, "valdininkyscės li ga". Ypač aiškiai tas apsireiškė tarpe jau- nuolių, tarpe pusiau-išsilavinusio jaurimo. 

• Kiekvienas iš jų stengėsi gauti valdišką vietą, ir, žinoma, augštosrę ir "šiltesnę" vietą. Ir nesigailėta buvo tų vietų. Tečiaus neužilgo Lietuvos valdžia, at- skiroms ministerijoms vadovaujant, pradė- jo "sijoti" tuos naujus "valdininkus-činov-j ninkus". Paskiau valdininkų ar valstiji- nių tarnautojų skaičius žymiai tapo suma-į žintas. 5 
V U 1 • 

Bet ikišiol Lietuvoje jaučiama stoka 
inteligentų užėmimui Įvairios rųšies vie- 
tas, kur reikalingas tam tikras mokslas ir 
patyrimas. Labai daug vietų, net augštų ir didžios atsakomybės vietų, užima sve- 
timtaučiai — lenkai, rusai, žydai, vokie- v • 

ciai,.. 

Tiesa, daug inteligentų randasi _dar 
išblaškyta po plačiosios Rusijos užkampius. Jie išlengvo vis grįžta "namo". Nemažai 
inteligentų-profesijonalų randasi Ameriko- 
je. Daugelis iš jų — prie pirmos progos 
— grįš Tėvynėn ir prigelbės ją atstatyti. 
Ypač apsčiai Amerikoje randasi išsilavi- 
nusių lietuĮvių-amatnirfkų, kurie, sugrįžę- Lietuvon, galės lošti išdirbystės ir preky- bos srityse svarbią rolę. 

Lietuvos valdžia nudžiugs, susilauku- 
si iš Amerikos burių inteligentiškų-išsilavi- 
nusių amatninkų ir įvairios rųšies profe- 
sionalų. 

Kaslink "tyrų" inteligentų, ingijusių 
augštą mokslą ir visapusišką išsilavinimą, kurie galėtų' Lietuvoje mokytojauti vidu- 
rinėse ir augštosiose mokslainėse, tai jų 
tarpe Amerikos lietuvių randasi nedaug. Vienok yra nemažai tokių, kurie, užpil- 
džius "intelektualines spragas", galės pui- 
kiai ir naudingai darbuoties atgimstančio-j j e Lietuvoje. 1 

) Kada j Lietuvą susispies išvisur mo- 

kslesnieji ir inteligentiškesnie# tėvynai- 
niai abiejų lyčių, tai Lietuvos valdžia pa- 
sijus "inteligentų klausime" daug geres- 
niame padėjime. Tas "krizis" ypač buvo 
aštrus pradedant "varyti" valstijinę maši- 

jną. 
Vienok, kaip Lietuvos valdžios, taip 

ir visų lietuvių daugiausiai domos turi buti 
nukreipta linkui jaunimo auklėjimo ir mo- 
kinimo. Mokslainių klausimas turi stovėti 
pirmoje vietoje. Lietuvos respublika pri- 

Ivalo visu smarkumu dauginti savo paliečių 
-inteligentų skaičių. 

Aiškus dalykas, kad nors išvisur susi- 
į spiestų Lietuvon inteligentiški lietuviai, vis 
vien jų nebūtų pakaktinai, — todėl tiktai 
mokslainės galės užpildyti tą inteligentų 

'stoką. Nors augščiausiai kulturoje pakilę 
j tautos turi daug inteligentų, tečiaus ir jos, 
neturi jų pakaktinai — plačioje to žodžio 
prasmėje. Gal daugiausiai inteligentiškų 
spėkų randasi Suomijoje, Danijoje, Šve- 
dijoje, Vokietijoje, vienok ir tenai inteli- 
gentų nuošimtis žemas, nors, tiesa, žymiai 
augštesnis, negu Lietuvoje. 

vienoK reiKia atminti ir tą, Kad yra 
i tąutų, net pačioje Europoje, kurių inteligen 
tinės jfc*os yra žymiai silpnesnės, nežiū- 
rint į tai, kad tos tautos veda savistovį gy- 
venimą. 

Kaip ten nebūtų, bet kiekvienas kul- 
tūringos tautos, kiekvienos valstijos svar- 
biausiu rupesčiu turi buti inteligentinių jie 
gų dauginimas, nes be jų negali pakilti 
abelna žmonių gerovė. 

Labai butų svarbu ir naudinga Lie- 
tuvai ir musų tautai, jei Amerikos lietu- 
viai nors šiek-tiek prisidėtų prie mokslai- 
nių pakėlimo Lietuvoje. Amerikos lietu- 
viai, gal, geriausiai supranta atskirų profe- 
sijų ir amatų reikšmę visuomenės gyveni- 
me. Taigi amerikiečiai galėtų sudaryti 
tam tikrą fondą įsteigimui ir palaikymui 
vidurinės ir augštos profesijinės mokslai- 
nės. Juk ^ngva suprasti, kad Lietuvoje 
ilgai dar jausis pinigų stoka, todėl ameri- 
kiečių pagalba kaip-tik čia butų pageidau- 
jama.— 1 

Rusijos juodieji dvasiškiai išlengvo 
"raudonėja". Tą patvirtina Petrogrado 
dvasiški jos atsiliepimas-laiškas i sovietų 
valdžią. — "Petrogrado dvasiškiai, — sako 
ma tame laiške, —r priima sovietų valdžios 
dekretą apie atskyrimą bažnyčios nuo vals 
tijos, kadan'gi mes žinome, kad bažnyčia 
nepersekiojama sovietinėj Rusijoj. Mes 
kategoriškai išsireiškiame prieš tuos dva- 
siškius, kurie palaiko "baltąją" armiją, 
kovojančią su bolševikais ir "raudoną" ar- 

miją, nes ir mes skaitome, jog panašus 
dvasiškiai yra žmonėmis be pagarbos ir ne- 

užsitarnuuja buti bažnyčios tarnais. Atsi- 
nešimas sovietinės valdžios linkui bažny- 
čios sudarė iš dvasiškių ištikimus šalinin- 
kus tos valdžios". 

Kaip-tai keistai skamba tasai dvasiš- 
kių užreiškimas. — Nežinia, ar jį galima 
priimti už tikrą "pinigą?"— 

* * * 

Ištiesų neramus tie-italai — valdžia iri 
jos "pagelbininkai" stengiasi, "užbovyti" ] 
žmones militariška "muzika" ar užpuoli-! 
mais ant kaimynų, o jie "banguoja" ir Į 
streikuoja. Net žemdirbiai nori parodyti j 
savo galę. Ir jie veikia "nuosekliai". Apie: 
70,000 valstiečių Tiecenza srityj streiką 
baigė lapkr. 4 d. Visa sritis buvo pri- i 
pildyta kareivių ir policijos; likosi suareš-į 
tuota 300 streikierių, — tečiaus galų gale 
laimėjo 7 vai. darbo dieną, mokesties pa- 
kėlimą, mokestį už ligą ir švenčių poilsį. 

Pastabos 
Išvados. 

Lietuvių jaunimas ir abel 
nai musų tėvynainiai labai 
indomauja klausimu kaslink 
organizavimo lietuvių brigą 
dos Amerikoje. Visur girdi 
jaurus vyrus, kalbančius 
apie tvirtą pasiryžimą gin- 
ti savo Tėvynę nuo užpuo- 
likų. Tečiaus ikišiol vis bu 
vo laukiama aiškesnių ži- 
nų, tiesioginio veikimo. 
Žinoma, tą viską gali atlik- 
ti tiktai Lietuvos kariškoji 
misija. 

Štai ką apie Lietuvos Liuo1 
sybės Sargu.; ir Amerikos1 
Lietuvių brigadą pastebi! 
"Tėvynė": 

"Lietuvos Liuosybės Sar- 
gų pulkai, kurie ikišiol vei- 
kė kaipo atskira ir neprigul 
minga organizacija, dabar 
perėjo po Amerikos Lietu- 
vių Brigados priežiūra ir to- 
liaus veiks po jos vadovys- 
te ir p.- -"kymais. Am. LietJ 
Brigados variausia galva 
gener. Juododis, narys Lie- 
tuvos Militarės Misijos Ame 
rikoje Buvęs gi L. L. S. 
pirmininkas, P. J. Purvis, 
kuris per 14 mėnesių tarna- 
vo S. V. kariumenėje, nuo 
1-mo gruodžio, 1919 m., pri 
ėmė leitenanto Komisiją ir 
kartu su leitenantu J. Mi- 
lium, pirmiau buvusiu L. S. 
S. organizatorium, pa švęs 
savo laiką Amerikos Lietu- 
vių Brigados organizavimui, 
pagal Liet. Militarės Misi- 
jos prisakymus ir nurody-Į 
mus. bentrans jų oiisas 

bus įsteigtas New Yorke, 
bet visas jų darbas bus va- 

romas po priežiūra Lietu- 
vos Mil. Misijos Washing- 
tone. Nei kokia politika, 
nei religija šitan jų veiki- 
mai! nebus daleidžiama, to- 
dėl lietuviai visokių pažiū- 
rų ir persitikrinimų, prisira- 
šę prie Amerikos Lietuvių 
Brigados, turės lygias teises. 

Taigi, kaip matosi, eina- 
ma prie tvarkos ir tikro or- 

ganizavimosi. 
* * * 

Lietuvoje pasirodė visa ei 
lė naujų laikraščių ir žurna- 
lų, kurie atsižymi savo rim- 
tumu ir kalbos gražumu ir 
turtingumu, pav.: "Daina- 
va" (literatūros ir dailės 
žurnalas), "Lietuvos Mokyk j 
la" (laikraštis mokymo ir 
auklėjimo dalykams), "Tau- 
ta" (nepartinis kulturos ir 
politikos laikraštis — eina 
du kartu per savaitę Kaune) 
ir visa eile kitų. 

Pirmas "Tautos" num. 

pasirodė lapkr. 22 d. Laik- 
raštis skiriamas darbo žmo- 
nėms. Tarpe kitų straips- 

Iš Darbininkų Judėjimo Japonijoj. 
(Rašo Frazier Hunt) 

Tokio, gruod 17 d. — Ja- 
ponijoj taip, kaip ir Ame- 
rikoj, streikai dabartiniu lai 
ku neturi pasisekimų. Iš visų 
paskutinių didžiųjų streikų 
tik vienas buvo laimėtas. 

Per savaitę laiko 14,000 
streikavusių vario kasėjų su 

grįžo prie darbo pralaimė- 
ję. Šiaurinėse salų apygar- 
dose buvo keletas anglia- 
kasių streikų, bet visi bu- 
vo pralaimėti. Tik pasku- 
tinis didels streikas pavyko 
Kawasaki laivų dirbtuvėse; 
čia streikininkai pavartojo 
nesiskubinimą ir laimėjo aš 
tuonių valandų dieną, geres 
nę mokestį ir specialius bo- 
nusus. 

Šitame keistame streike 
dalyvavo šešiolika tuktsan- 
čių neorganizuotų darbinin- 
kų; jie dirbo, bet sumaži- 
r o darbo spartą iki mažiaus 
kaip viena ketvirta dalis 
bebuvusios spartos. Kompa- 
nija nenorėjo pasidalinti su 
savo darbininkais didžiau- 
siais karės pelnais, taigi pa- 
starieji, supykę dėlto, ėmė 
palengva dirbti visoje įstai- 
goje. Po savaitės laiko 
kompanija sumažino darbo! 
valandas nuo 12 iki 8, pa-1 
kėlė mokestį 70 nuoš. ir pa- 
gerino abelnas sąlygas. Šian 
clien mažiausia alga yra 75 
centai, dižiausia $2.50 iš- 
lavintiems mechanikams ir 
plieno darbininkams. 

uncialės skaitlinės įteik- 
tos man darbo skyriaus pa- 
rodo, kad nuo sausio 1 d. iki 
lapkr. 1 d. buvo 421 streiką*2 
Japonijoj, apimantis 55,235 
darbininkus. Iš tų 218 strei 
kų sutaikyta nusileidimais, 
52 buvo laimėti darbininkų, 
76 pralaimėti darbininkų ir 
75 atšaukti del žadarhų pa- 
gerinimų ateityje. 

Šitos skaitlinės yra nepa- 
paprastos, atsiminus kad 
Japonijoj streikuoti, ar or- 

ganizuoti uniją streikui, nė- 
ra leistina. Gyvenimo reik 
menims pabrangus, nesiten- 
kinimas ir sunkenybės to- 
kios didelės kad darbininkai 
nors ir neorganizuoti, be tin 
kamų vadovų ir susidurda- 
mi su policija ir įstatymu, 
draudžiančiu streikuoti, ne 
tik streikuoja, bet ir pusėti- 

nių N 1 randasi: Vyt. Pet- 
rulio — "Lietuvos finansi- 
niam gyvenimui atbundant", 
St, Šilingo — "Kuriamojo 
Seimo rinkimų įstatymai" 
irti " : 

"Tautos" kalba esanti į-j žiūrėta, graži ir dailinga. | 

ną nuošimtį streikų laimi. 
Amerika negali nepasigai 

lėti Japonijos darbininkų, 
esančių jų sanlygose. Ketu- 
ri šimtai merginų audimo 
pramonėje dirba po 12 
valandų j dieną, pasimainy- 
damos dieninėmis ir nakti- 
nėmis permainomis— vidu- 
tiniai už 40 centų mokes- 
ties. Šilkų pramonė, duo- 
danti užlaikymą 30 nuoš vi- 
sų gyventojų, dažnai reika- 
lauja 13 valandų nuolatinio 
darbo už mažą užmokestį. 
Yra šimtai smulkių pramo- 
nių, pav. briežiukų dirbtu- 
vės, kur samdoma maži vai 
kai ilgoms valandoms už ma 

žą užmokestį; jie dirba prie 
balto fosforo, nors tas dar- 
bas uždrausta tarptautinės 
konvencijos Berne trylika 
metų tam atgal. 

Šimtai tūkstančių moterų 
dirba sunkų darbą Pir- 
miaus jos dirbo po 10 ir 12 
valandų į dieną, padaryda- 
mos vidutiniai mažiau kaip 
50 centų į dieną; prie da- į .bartinių gi aplinkybių, kaip 
statistika parodo, jų užmo- 
kestis. padidėjo apie 80 
nuoš., o pragyvenimo bran- 
gumas 200 nuoš. 

Tarpe darbininkų auga 
tam tikras klasinės sąmo- 
nės laipsnis, bet svarbiau- 
siu nusiskundimu vis dar 
yra ekonominis. Ryžiai, 
svarbiausis maistas, pakilo 
kainoj daugiau kaip 200 
nuoš. Darbininkai dabar 
tiesiog negali galų su ga- 
lais sudurti, o vienintelis 
kovos būdas yra neorgani- 
zuotas streikas. 

Bet pamažu auga dides- 
nis užsitikėjimas ir libera- 
liausieji valdžios elementai 
pradeda pripažinti, kad Ja 
ponija negali plaukti prieš 
pasaulinį ekonominės ir po- 
litinės laisvės antplūdį mi- 
trioms. 

Gramėzdiškas rodymas ir 
beveik žiaurus garsinimas 
suplaukusių pelnų nuo karės 
ypatingai yra nepakenčiami 
paprastiems darbininkams 
ir vidurinei klasei. Kelios 
dienos atgal Nippon Yusen 
Kaisha sujudino šalį paskel 
bimu 100 nuoš. dalybų, o ki- 
tos laivų ir laivų statymo 
kompanijos taipgi paskelbė 
milžiniškas dalybas — tuo 
patim laiku, kuomet val- 
džia moka metinės paramos 
laivų linijoms $7,000,000. 

Kuomet žmones ištiko to- 
kis baisus pragyvenimo bran 
gumas, tai kariniai pelnalu 
piai ir kaip grybai užaugę 
milijonieriai trukšmą kelia 

labdarybe ir užsienyje 
dirbtais automobiliais. 

Penki metai atgal verpi- 

[mo pramonė mokėjo 16.2 
nuoš. dalybų už pirmus še- 

jšis mėnesius metų, bet šįmet 
ji mokėjo 49.9 nuoš. už pir- 
mus šešis mėnesius. Penki 
metai atgal merginos darbi- 
ninkės apskritai uždirbavo 
po 19 centų į dieną; dabar 
jos padaro po 35 centus. 
Kompanijos dalybos padi- 
dėjo iki 200 nuoš., o algos, 
vos 80 nuoš. 

Iš 400,000 audimo dar- 
bininkų du trečdalius pa- 
daro moterįs, pusė gi jų yra 
nuo 14 iki 18 metų amžiaus. 
Didžiuma šitų merginų yra 
surenkama iš kaimų kū- 
nas atgabena agentai nuo 

tamsių tėvų ir laiko dirbtu- 
vės miegruimiuose; jos dir- 
ba po 12 valandų ir yra lai- 
komos kaip tikros belais- 
vės. 

Pereitą balandžio mėnesį 
po ryžinių sukilimų vakari- 
nėj Japonijoj Kobe'je ir 0- 
sakoje atsirado nauja dar- 
bininkų federacija, kuri bu- 
vo pajiega didiesiems dokų 
streikams. 

Šitas naudas judėjimas bu 
vo toks pasekmingas, kad 
visoj Japonijoj atsirado ne- 

suskaitomos darbininkų or- 

ganizacijos. Vienoj Tokioj 
yra dvidešimts septynios 
naujos, įvairiuodan. os nuo 

I. W. W. iki darbo partijai. 

SU 1RAUKA REKONST'RU 
KCIJOS DARBO. 

Gclškcli u A drni nistrac i ja. 
Lapkričio 24 J. Administraci- 
ja ir kelių užlaikymo darbinin- 
kų unijų viršininkai pasirašė 
po nauja sutartimi del algų ir 
darbo santikių. Nors ir ne visi 
unijų reikalavimai buvo išpil- 
dyti, tečiau 8 valandų darbo 
diena pripažinta gelžkelių dar- 

bininkams, dirbantiems prie 
taisyiiurkelių — bėgių ir pana- 
šių darbų, už pamatinę dieną. 
Viršum to laiko bus mokami) 
pusantro mokesnio. Dauguma 
•kitų darbininkų, ineinaneių į 
tą sutartį, gaus pusantro moke- 
snio už viršlaikį viršum 10 va* 

lanclŲ. 
Lapkričio 24 d. Administra- 

cija uždraudė siuntinėti vatos 
grudus. Uždraudime sakoma, 
kad tie grudai, kurie yra priim 
ti arba yra kelyje, bus prista- 
tyti, bet daugiau siųsti bus ne- 

priimama. Tai daroma deito 
kad trūksta anglių, kurių rei- 
kia juos apdirbti. 

PASIUSTA $5,000.00 
LIETUVON. 

L. G. D. Centro veikimas. 
Šiandien vardu Dr. Ro- 

ko šliupo, prezd. Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus,—Kau- 
nan išsiunčiama $5,000.00 

Dr. A. L. Graičunas, 
L. G. D. Centro Sekr. I Gruodžio 23 d., 1919 m. 

Lietuvių Tautos Kova už Liuosybę. 
(Tąsa) 

PRANEŠIMAS Iš 
VVASH1NGT0N0. 

Rezoliucija. 
Priimta rugpjūčio 17 d. Svė- 

dasu miestelio mitinge. 
Mes, Svėdasų ir apielinkės j valsčiaus piliečiai, skaičiuje 

apie aštuoni šimtai, susirinkę i 
į mitingą sužinoję apie verži- j 
mąsi į Lietuva lenkų ir šiaip! 
jau įvairių plėšikų gaujų: kol- 
čakininky, vokiečių, — prie-1 
singų musų valstybei nutarėm: 

1) Griežčiausiai protestuoti 
prieš buvimą Lietuvoj bet ku- 

rios kariuomenės priešingos 
mus ii Valstybei; 

2) Prašome viso pasaulio 
valstybių pripažinti, teisybės 
vardu, mūsų nepriklausomybę. 

3) Kad lenkai išsinešdintų 
tuč tuojau iš Lietuvos širdies 
Vilniaus; kolčakininl^v, vokie- 
čiu ir kareivių gaujos. 

Tegyvuoja mtisų narsioji 
kariuomenė ir Laikinoji Val- 
džia ! 

# 

Susirinkimo vardu Svėdasų 
Valsčiaus Valdyba. 

Viršaitis N. B. Lietu/os 
Spaudos Biuro P. Skyriaus \ e 

dejas, (parašas). 
Rezoliucija, priimta rugpju- 

čio 26 d. mitingo Pandėlio mie- 

stely. 
Mes, Pandėlio ir apidinkes' 

valsčiaus piliečiai, susirinkę 
Pandėlio miestely mitinge iš 

viso arti tūkstančio asmenų 
sužinoję apie veržimąsi lenkti, 
vokiečių, kolčakininkų ir apie1 
nustatymą, dabartinės demar- j kacines linijos, nutarėm: 

1) Griežčiausiai protestuoti J 
prieš draskyma gyvo Lietuvos 
kūno tokios demarkacinės lini- 
jos rėžymais; 

2) Reikalauti, kad Santarvė, 
neatidėliodama pripažintų mu-- 

#ų nepriklausomybe; 
•3) Reikalauti, kad santarvė 

k 

pakeistų tokią nustatytą de- 
markacinę liniją; 

4) Kad "Santarvė įsakytų 
lenkams, vokiečiams ir kolča- 
kininkams tuojau išsikraustyti 
iš musų krašto. 

Nutaria taip pat: 
1. Remti mus Valdžią ir nar, 

siąją musų brangiųjų sunų, ka- 
riuomenę kuo tik galima, mai-l 
stu, pinigais ir kitais daiktais 
ir t. t. 

2. Esam pasiryžę iki paskų-! 
tinos ar išgauti nepriklausomy- 
bę, ar žuti kovoj už Tėvynės 
laisvę! 

Valio narsioji k iriuome-į 
ne!.... 

Susirinkimo vardu pasirašė 
valsčiaus* Valdyba: 

Viršaitis (pas.) J. Gina:lis,; 
Sekretorius, (pas.) P. Jurevi- 

eius, (pavardes nevisai išskai- 
tomos. ) 

Rezoliucija, priimta rugpjūčio 
10d. Skapiškio miestely. 

'Mes, Skapiškio ir apielinkės 
valsčių piliečiai suvažiavę j 
Skapiškį ir susirinkę į mitingą, 
•arti dviejų tūkstančių žmonių, 
sužinojom apie lenkų ir kito- 
kių karįškių gaujų veržimąsi 
į Lietuvą. 

Nutarėm griežčiausiai prote- 
stuoti prieš veržimąsi bet ko- 
kių karo gaujų į .musų žemę. 

Reikalaujame. 
1) Kad Santarvė teisybės vai- 

du p- Ipažintų musų nepriklau- 
somybę. 

2) Ka^ įsakytų lenkams it'į 
į juos panašioms imperialisti-{ 

nčnis kolčakų vokiečių karo 
gaujoms, išsikraustyt iš mūsų 
krašto. 

Esam visi kaip vienas pasi- 
ryžę ar kovoje už savo laisvę 
žūti, ar laisvi buti! 

Remsim savo kariuomenę iri 
valdžią visu, kuo galim, duona.1 
pinigais ir t. t. 

Valio, narsioji kariuome- 
ne! 

Susirinkusiųjų vardu pas*ia 
šė. Valsčiaus Valdyba. Para- 
šas. 

Rezoliucija, nuspręsta rug- 
])jučio 21 d., susirinkime Ku- 
piškio miestelyje. 

Mes, Kupiškio ir apielinkes 
valsčiaus piliečiai susii nkę į 
mitingą du tūkstančiai žmonių 
ir sužinoję apie Lietuvos rei- 
kalus reiškiam griežčiausią pro 

į testą prieš: 
1) Buvimą lenkų Lietuvoj; 
2) Prieš veržimąsi kolčaki- 

ninku, vokiečių; 
3) Pr;es draskymą Lietuvos 

kimo, t. y., prieš dabartinės de- 
markacinės linijos išvedimą. 

Reikalaujam. 
1) Kad nea'idėliodama tei- 

sybės vardu "Santarvė" ir ki- 
tez pasaulio valstybės pripažin 
tų mūsų nepriklausomybę. 

2) Kad atmainytų dabar— 
nustatytą demarkacijos liniją. > 

3) Kad Santarvė įsakytų len 
kailis kuoveikiausia išeit iš 
niusų šalies, atiduot mums 

Vilnių. 
4) Kad įsakytų kolčakmin- 

kams, vokiečiams, išsikrausty- 
ti iš niusų ir taip jau suvar- 

ginto-- šalies. •• 



Žinios Iš Lietuvos 
KAUNO KRONIKA. 

y —Ketvirtadienį, lapkr. 6 d. 
Miesto Teatre skr. T. Vaič- 

jf 

kaus trupė vaidins pirmą kart 
lietuvių scenoje "Gyvenimas" 
4 veik v. Feldmano pjesą. 

— Šiandien Vilkolakis atsi- 
sveikina *u p. Dubeneckiene, 
Pr. Smailsu ir Lidinu. Progra- 
ma labai įvairi. Pradžia 8 vai. 

— Kauno Esperantininkų 
Draugija praneša, kad nuo lap 
kričio mėnesio pradžios stei- 
giami vakariniai 2 mėnesių 
tarptautinės kalbos Esperanto 
kursai, kurių lankytojais gali- 
ma užrašyti pas draugijos ka- 

sininką ir knygininką, p. A. 
Opulskį (Mickevičiaus g-vė 
N r. 19) dieną 121/o — lį v. 
ir vakarais nuo 7 iki 9 vai. 
Tuo pat laiku išduodamas kny- 
gos. — Narių, dar neįmokėju- 
sių metinio mokesnio, prašo- 
me pasiskubinti. 

-k- 

GENERALINIO ŠTABO 
PRANEŠIMAS. 

Dauguvos fronte X. 30. pa- 
stebėtas .bolševikų judėjimas. 
Paguliankos kryptimi priešiniu 
kas darė pastangų persikelti 
per upę. 

Musų batarėjos ugnimi rau- 

donarmiečiai išsklaidyti. 
X. 31. rytą priešininko arti- 

lerija smarkiai šaudė Krišov- 
kos rajono kasinius. Kituose 
baruose ramu. 

Saločių kryptimi musų dalys 
padedant partizanams perse- \ 
kioja bermontininkų plėšikų 
burius. 

Žeimeliu srity įvyko žymių 
žvalgų susirėmimų. Turtas, ku 
rį priešininkas išplėšė iš vietos 
gyventojų, atimtas. 

Baisogalos-Šeduvas linijoj 
padėtis nepakitėjo. 

Generolas Leitenantas Nas- 
topka. 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ANT DIJRU. LENTŲ, REMU IR STOGAMS POPIERIO Specialiai: Maleva malevojimui stubu Iš vidaus, po $1.50 už galonu 

CARR BROS. WRECK1NG CO. 3003—3039 SO. HAL.STED STREET, CHICAGO, ILL. 

v i imoivų UKADU21Ų UAKGENAS 
Teisingos Kainos. 

Užganėdinim&s gvarantuotas 
Vyrų Ir vaikinų aluatl ir overkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti laiku, vėliausių stalių ir konservatyvlžkų modelių $20.00 iki <46.00. Vyri) ir jaunų vaikinų blutai ir overkotai nuo $15-00 iki $28.60. Vyriškos kelinės $3.00 Ir augščlau, Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščlan Pirkite sau ovcrkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar ntatijo. Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų ir overkotų nuo $8.60 ir augštflaa Full dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augščiau. , Krautuvė atdara kas vakargt iki 9. Nedėllomig iki 6 vaL po j>i«tq. Subatomis iki 10 Taiandai vakaro.Instelgta 1902 

S. GORDON 
1415 80. HAL8TED 8TREET 

„„„IŠKILMINGAS 

2Stas Metinis 

BALIUS 
parengtas 

LEB.—GVARDIJOS DIDŽIO L. K. VYTAUTO 
atsibus 

Ned., Gruodžio 28 d., 1919 
Liberty Svetaineje 

30ta gatvė ir So. Union Ave. 
Balius prasidės 5 valandą vakare. 

Kviečiame visus nuoširdžiai atsilankyti ant 
viršminėto baliaus, nes tai bus pirmas balius po Kalėdų, kur galėsite pasilinksminti prie puikios 
muzikos, o mes stengsimės atsilankiusius kuoge- riausiai patenkinti. 

Kviečia, Komitetas. 

GENERALINIO ŠTABO 
PRANEŠIMAS 

Dauguvos fronte protarpiais 
priešininkas šaudė mūsų kran- 
to pozicijas. Naktį bolševikai 
nerimastingai šaudė kulkosvai 
džiais. Rybakių kaimo srity pa 
stebėtas didesnis priešininko ju 
dėjimas. 

Bermontininkų fronto ba- 
ruose nieko ypatingo. Budriai 
sekam priešininko darbuotę. 

XI. 1. 

Bolševikų fronte lėtai šaudė 
anuotomis. 

Pasvalio kryptimi po žymių 
susidurimų mūsų pirmutines 
dalys užėmė Beržus, bermonti- 
ninkų dalis pasitraukė Šember 
go link, o antra dalis susispietė 
Potavičių dvare. 

Saločių, Žeimeliu rajonuo- 
se sėkmingai darbuojasi žval- 
gai. 

Šeduvos Baisogalos linijoj 
ramu. 

XI. 1. 

Dauguvps fronte priešinin- 
kas anuotomis šaudė dešinio 
sparno kasimus. Kairiame spar 
ne ramu. 

Aplinkybių verčiami bermon 
tininkai pasitraukė iš Kriukių 
Linkaičių Raseinių linijos. 

Generolas Leitenantas Nas- 
topka. 

LIETUVOS PILIEČIŲ BAL 
SAI. 

Skaudvilė. 

1919 m., spalių 5 d., čia bu- 
vo mitingas prieš Lietuvos prie 
šus lenkus, vokiečius, kolčaki- 
ninktis ir k. Mitingas priėmė 
šią rezoliucija: 

Mes su i,pasibjaurėjimu ir 
neapykanta protestui j am: 1) 
ftrieš lenkus imperialistus; 2j 
prieš vokiečių žvėris, žudan- 
čius mus ir musų vaikus; 3) 
prieš visokio plauko kolčaki- 
ninkus, kurie stengiasi viso- 
kiais budais vėl užkart mutns 
caro jungą. 

Mes pasitikim laikinąja val- 
džia, bet reikalaujam kuogrei- 
čiausiai sušaukt Steigiamąjį 
Seimą. 

Mes išreiškiame padėką Di- 
džiajai Britanijai, pripažinu- 
siai Lietuvos nepriklausomybę, 
ir tikimės, kad ji padės mums 
išsivaduot iš vokiečiu, lenkų ir 
rusų nagų. 

Lietuvos Laikinajai Vyriausy- 
bei. 1 

Tauragės Apskrities Seime- 
lis, susirinkęs spalių mėn. 15 
d., išklausęs pranešimą apie d? 
bartinę mūsų Valstybės padėtį, 
atrasdamas: 

1. Kad šias sunkias niusų 
tėvynei diena's, kai esame ap- 
rėpti įvairių priešų kolčakinin- 

Didžiausia Lietuviška 
Krautuvė Chicagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
Musų krautuve—viena iš didžiausių Chicagoje. 
Parduodam už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškam drukuot ir ofiso darbams 
yra naujausias mados. Už laikom visokius laikrod ^ 
žius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafo- 
nus, lietuviškais rekordais ir koncertinų geriausių 
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam viso < 

kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlasvski 
4632 SO. ASHLAND A VE., CHICAGO, 1LL. 

Telefonas: DROVER 7309. 

k ii, vokiečių, knkų ir rusų bol- 

ševikų, ne metas užsiimti parti 
jų ginčais. 

2. Kad daug darius gausin- 
gų manifestacijų, daug kalbė- 
jus ir rašius protestų prieš kol- 

čakininkus, lenkus ir kitus mu- 

šu priešus, metas juos paremti 
jėga, ir išvalyti musų kraštą, 
nutarėm kreiptis į naujai su- 

sidariusį Ministerių Kabinetą, 
pareikšdami: 

1. Ivad sveikinam pirmą mi- 

nisterių Kabinetą, kuris ima 
tikslo tikrąjį darbą, n i'eiškia- 
me širdingų linkėjimų, kad jis 
tai parodytų netrukus savo 

darbais ;• 

2. Kad remsim jėga, turtu ir 
darbu visus Valdžios' žygius, 
kurie bus kreipiami kovai su 

musų nepriklausomybės prie- 
šais ir (airiais bus einama prie 
įsteigiamojo Seimo, kad vei- 

kiau įsigalėtų šaly tvirta tvar- 
ka 

3.7Kad laukiame viešo pra- 
nešimo, kas Valdžios padary- 
ta, ir ką jį mano daryti, kad 

į/ykinus bendrą, visos Lietu- 
vos kampuos reiškiamą reika- 

lavimą griebtis griežtų prie- 
monių, kad pašalintum iš Lie- 
tuvos I Mčakininkus, lenkus ir 
vokiečius. 

Seimelio Pirmininkas (pasi- 
rašo) Vaitekūnas. Vice-Pirmi- 
ninkas. (pasirašo) Gaudesius. 
Sekretorius (pasirašo) Gendro 
lis. Nariai, (pasirašo) Aude- 
nius, Nausėda'', Kuizinas. 

LAIŠKAI I REDAKCIJĄ. 

Mielas pone Redaktoriau! 
Malonėkit įdėt į jusų laikra- 

štį šią mažą pastabą: 
Mes labai prašytume* visų 

musų' skaitytojų daugiau ne- 

bevartoti žodžio "kolčakinin- 
kai," vladinant jais rusų-vokie- 
čių formacijose tarnaujančius 
kareivius, tačiau prakalbose 
kalbose, ir r. t. juos Vadinti 
"bermontininkais," kad atskir- 
tum patriotinius rusus nuo iš- 

! davikų. 
H. R. Robinsonas, Genera- 

linio štabo pulkininkas. Ivau-, 
11 as, 19. X. 26. 

Gerbiamas p. Redaktoriau! 
Meldžiu įdėti šį mano jaiške 

-lį į gerbiamą j»isų laikraštį. 
Kiek anksčiau, privatinėj 

kritikoj ir laikraščiuos, o pas- 
taruoju laiku ir Tarybos po- 
sėdžiuos, paliečiant pragaištin- 
gas Lietuvai milionines pirkly- 
bos operacijas, užsieny podary 
tas "Bangos," Duod'žio ir kitų 
užimančių net labai aukštas ir 

garbingas valdžios vietas, mi-j 
niama ir pavardė Šulcas. 

ivaaapgi as, gaie pasirasęs, 
vadinuose taip-pat Šulcas ir del 
aukščiau minėtų pirklybos nia- 

chinacijų Berlyne, darytu Kr> 
što Apsaugos ministerijai, pei- 
nežinomą man Šulcą aš turiu 

daug nesmagumų, įžeidžiančių 
mano garbę, nes esu identifi- 

kuojamas su minėtu Šulcu, tai 
turiu viešai paskelbt per laikra- 
štį, kad aš inžinierius Tadas 
Šulcas niekuomet nesu buvęs 
Berlyne ir su jokiais užsaky- 
mais užsieny, kuriai nors Lietu 
vos ministerijai nieko bendro 
neturiu. 1 

Susisiekimo Ministerijos, Van 
r1ens Kelių Skyriais Vedėjas, 

Nuolankiausias jūsų, 
Inžinierius Tadas Šulcas. 

Kaunas. 24. X—19. 
(Kauno "Liet.") 

Gelžkeliu Administraci- 
ja. Užmarinės pirklybos už 
•savaitę, kuri baigias lapkri- 
čio 5 d. 1919, pranešimo 
matome, jog Šiaurės Atlan- 
tiko uostuose išviso tą savai 
tę atvežta 4,159 karai, ;š- 

i siuntimui į užmari prekių. 

Tą pačią savaitę 1918 m. 
atvežta tik 924 karai. Lap- 
kričio 5 d. 1919 m. Šiau- 
rės Atlantiko uostų elevato- 
riuose buvo supilta 18,117,- 
433 bušelių javų. Tą pačią 
savaitę gauta 2,577,955 bu- 
šeliai, o išsiųsta 2,835,951 
bušelis. Tų uostų elevato- 
riai buvo pripildyti 92% pil- 
numo. Lapkričio 3 d. 1919 
m. buvo 13,036 karai išsiun- 
čiamųjų prekių atvežta Pie- 
tų Atlantiko ir Užlajos uos- 

tuose, o spalio 27 d. tuose 
pat uostuose buvo 10,951 ka 
ras. Lapkričio 5 d. Pietų 
Atlantiko ir Užlajos uostuo- 
se buvo 8,826,466 bušeliai 
javų, arba 82.6% jų pilnu- 
mo. 

Skaitykite ir Platykite 
LIETUVA 

r^^TTT^^^^¥¥W¥MWVV¥VVVV'V 

LIBERTY BONDS Mes perkamo Pergalės Bondus pilna paraSytąja A O LJ verte, Ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. WMwrl Atneškite arba atsiųskite i i f* SAfKHFIM & CO Atdara kasdien nuo 9—6 J' **' 02 
Utarnlnkais, Ketvergals 1335 MILWAŲKEE A\ E. 
ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. *0*< 

Pranešimas 
Turiu už garbę pranešti gerbiamiems draugams 

ir pažįstamiems, kad aš atidariau parėdų krautuvę, 
laikrodžių, laikrodėlių,' žiedų ir kitokių auksinių daiktų. 
Taipgi užlaikome gramafonų, rekordų visokiomis ir 

visokius muzikališkus instrumentus ir striunas. Taisau 

muzikališkus instrumentus. Didelis pasirinkimas britvų 
ir pustų britvomis. 

K. PIKELIS. 

1907 SO. HALSTED STREET, CIIICAGO, ILL. 
.l.t. 

PAPRASK PRIE GERESNIO 
SKONIO 

W!!,SONO CERTIFIED LAŠINIŲ SPECIALIAI parinkti nuo šoniukų; 
gerivl sūdyti musų sudykloj,kantriai 
rūkyti. Wil.sono Certified Lašiniai, 
tun saldų, priminu ir maionų skonį, 
kurį jųs visuomet pažinsite ir visuo- 
met norėsite. Jųs gausite pas savo 

pardavėją, jeigu tik reikalausite 
Wilsono. 

^ ̂  ^ 

.ujjįAtfj., r. » 

9227 Baltimore Av enue 1257 Oakdale >v 
I 
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T II A I Reikia Sukelti TllfT I Į y |J Uetivet P«8k«U! J Ų || J 
LIETUVOS 'ALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIŲ KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINIJAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIETŲ METŲ IR 
DAR PRIŽAA MOKĖTI S IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Orgarzuokite Paskolos Platinimo Komitetus 

AmerikoLietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautine Taryba, priėmė se 
kančia rezolbiją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

'Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį t.arp L ievos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 
įl,Q00,0Q0.0ipaskolos dvejiems metams ant Sl/2 nuoš." 

Ko mum dar laukti ilgiau?^Pil(!^ime savo priedermes 
Prklte Ltotuvos Bonus 

isus pinigus nereikia dab?: įnešti. Dabar perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmokčti nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 j 

$1000.00 " " " $100.00 '• 
i 

Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuojaus su reika- j 
L ji mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad savo prie- j 
daię išpildei. v 

» j 

lietuvos; bonu iždas 
120 TRCIONT STREET BOSTON, MASS. Į 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonu už $ ir su šiuo 
.išku prisiunčiu pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatvė 

Miestas 



v 

Vietines Žinios 

\VEST SIDE. 

Draugystė Lietuvos Ukinln 
ko laike savo susirinkimą gruo 
dzin 21 d., Meldažb svetainė- 
je. Apkalbėjus tulus dalykus, 
vienas is nariu paprašė, kad 
draugija ir jos nariai prisidė- 
tu prie Lietuvos Laistės Var- 

po vajaus, kuris šiuom tarpu 
yra plačiai varomas, kad su- 

rinkus kiek aukų ir tarp Kalė- 

dų ir Naujų Metų galėjus pri- 
siųsti Lietuvai nors 100 tūks- 

tančių frankų, kaipo Kalėdinę 
&yvaną nuo Amerikos fietuvių. 

Draugystė iš savo iždo au- 

kavo $50.00. Nariai aukavo 
sekančiai: 

Po $5. — Ed. Januškevičia, 
J. Steponavičia, K. Valauskas, 
J, Bačiunas, A. Bačiunas, P. 

Baltrūnas, B. Kazanatiskas, F. 
Sungaila, K. Majauskas, P. 
Kaminskas, J. Petraitis, P. 
Bučinas, A. Kregždis, M. Ka 
minskas, D. Rudokas ir I). Šlu 
pelis. 

Po $2: — J. Aleliunas, A. 

Ruchas, K. Kaminskas, ir M. 
Knizikevičia. 

Po $1: — Z. karvaitė, D. 

Kunčas, F. Gricius, P. Dūdas; 
K. Jokubovas, Tg. Benešiunas, 
f. 2ilis ir f. Kribilas. 

f. Biežis 50 c. 

Xariai sudėjo aukų $06.50. 
Kartu $146.50. 

Bravo! Lietuvos Ūkininko 
Draugija ir jos nariai padarė 
gražią pradžią ir pavyzdį ki- 
toms draugijoms ir jų nariams. 
Geistina, kad ir kitos draugi- 
jos pasektu pavyzdį L. Ūkinin- 
ko Draugi jos. 

Narys. 

MELROSE PAR K, ILL. 
Šioj kolonijoj lietuvių gyve- 

na apie 200 šeimynų, bet veiki- 
mas čionai yra smarkus. Jos 
nepralenkė nei didžiosios kolo- 

nijos; sulyginus skaitlių gyven 
tojų, pasirodė, kad čia yra 15 

lietuviškų organizacijų, tarp 
jų yra ir Tautos Fondo 47-tas 

skyrius, kuris pasekmingai vei- 

kia. Kai]) kitais meta;s, taip 
ir šiais užkvietė visas vietos 
Draugystes paaukauti kiek del 
Tėvynės Lietuvos. Į e^e to gar 
bingo da'i bo stojo pirmutinė 

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos 

Ar turite dukterį šešiolikos metų amž:aus, ar senesnę, 
kuri nori pati sau gyvenimą, pasidaryti? Ar jus sviruoja- 
te nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta šitame mies- 
te? Jei ji moka mūsų šalies kalbą, tai mes galime pasa- 
kyti jums atvirą jai vietą, kur ji galėtų Uždirbti gerą mo- 

kesti gražiose apystovose. Ji bus globoje puikiausių mo- 

terų, kurios prigelbės jai išmokti biznio. Ji dirbs tik aš- 
tuonias valandas su pasilsio laikais to laiko bėgiu, kuriais 
ji gali gėrėtis patrupintuose jai pasilsio kambariuose. Čia, 
jei ji tnyii muziką, ji galės gėrėtis pianu ir viktrolomis, ji 
galės šokti ar dainuoti drauge su draugėmis, ar skaityti 
laikraščius, knygas ir mėnraščius, kurie ten yra po ranka. 

Ji gali telefonuoti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi 
nemokami jai. Arba, jei ji pailsusi ir nori prisnusti, tai ji 
gali rasti ramų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigalviais 
ir užklodėmis- Jei ji pamirštų kaliošiais apsimauti, arba 

ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra kur išsidžiovinti draubu- 
žius ir jai bus paskolinta tai dienai sausi čeverykai ir sau- 

sos pančiakos. O užkandžio laiku ji ras puikiame užkand- 

žių kambaryje užkandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek 
tik ji nori nieko nemokėdama už tai. 

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų ge- ] 
riau prižiūrima kaip Chicago Telephone kompanijos ofisuo- 
se. Nmo tos dienos, kada ji įeina lavanimo skyriun iki ji 
pasitraukia sulaukus pensijos. Josios sveikata yra rupes- j 

į tingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji esti po malonia prie- j 
į žiūra puikiai išlavintos slaugės, kuri prigel'bsti jai visame. 

Gydytojai, kiti geriausieji visame mieste, visuomet yra pa- i 

sirengę suteikti jai patarnavimą. Susirgus, jei ji tarnavo 

kompanijai du metu, ji gauna ligos pašelpą, Ji turės dvi 
; savait' atostogų (vakacijos), su užmokesniu, išbuvus prie 

kompanijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera mo- 

: kestis, pradėjus jai mokintis ir tolydžio pakeliant. Ji 
gali atsivesti savo drauges su savimi ir gali jaustis kaip 
pas save namuose- Mes jau daug turėjome lietuvaičių, 
kurios yra puikiomis telefonistėmis. 

Atsilankykite j musų lavinimo skyrių pn. 311 W. Wash- 

ington £t. ir pasižiūrėkite patįs, kokios pageidaujamos vie- 

į tos yra atviros jusų dukterims. Ofisai yra visuose miesto 

kraštuose ir ji pramokus lavinimosi skyriuj, gali gauti vietą 
j arti namų. 

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visą šitą įdomią 
i darbo vietą, tai ateikite, parašykite, ar patelefonuoki, pa- 

|; prašydami knygutės — "Booklet K.". 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

OPERATORS TRAINING 

DEPARTMENT 
9TH FLOOR 

311 W. WASHINGTON STREET 

Telephone No. "OFFICIAL 300". 

Dr-stė Kunigaikščio Algirdo. 
Ši Draugystė niekuomet nėr? 
atsisakiusi paaukauti Tėvynė? 
labui. Štai 14 d., gruodžio, 
1919 m., priešpietiniame susi- 

rinkime paskyrė penkias-de- 
simts dolerių ($50) vienas 
narys, Jonas Bružas paaukavr 
viena doleri ($1.00). 

Viso suaukauta penkios de- 
šimt vienas doleris ($51.00), 
Pinigai perduota vietinei valdv 
bai Tautos Fondo 47 sk., ir toji 
pasiuntė centran. 

Tegul paseka kitos Draugy- 
stės Kunigaikščio Algirdo Dr- 
vstę! Tautos Fondo 47 sk. val- 
duba ir nariai, pataria remti 
viršminėtą draugiją ir taria 
š Ydingą aciu. 

Pirmininkas, Vincentas Kiu 
dilias, Raš;ininkas, Pranas Va- 
luckas, Iždininkas, Antanas 

Jonča. 

ATVRAS LAIŠKAS. 
LIETUVOS LAISVĖS VAR- 

PO KOMITETUI. 

"T jettroje" No. 300 tilpu- 
sioj atskatoj Aukos Seime lai 
ke Amerkos Lietuvių Seimo 

pasirodo,kad L. L. Varpo Ko 
mitėtas p.skirstė suaukautus 
pinigus xs tam dalykui, ku- 
riam auk'utojai aukavo, bet 
ten kur Virpo Komi t eta s nor?i 
jo. Aš paėmijau kelias vpatas 
ir Draugia, kurios< aukavo ne 

tam tikslu, kuriam jų pinigai 
yra paskiti; bet aš nekalbu už 
kitus tik fits už save. Aš. au- 

kaudama? padaviau, parašęs 
laišką, kai Aukauju Liet. Lai- 
svės išga\mui; tai tavo mano 

supratima, kalci mano auka 
Ims pasiųia į Lietuvą, ar per 
L. L. V. ]., ar per L. N. F., 
bet dabar tan visai kitaip ma- 
tos. Jei tai, tai ir visas aukas 
Seime sunktas galima buvo 

I pavadinti Simui aukos. Mano 
manymas >ai tokis, kad auko*, 
kurios buv' priduotos Ameri- 
kos I ietmij Seimui, yra tik 
Seimui aukutos, o kitos ir ma 
no auka ttejo būti pasiųstos 
į Lietuvą r per L. L. Varpo 
Komitetą, a per L. Neprigul- 
niybės Fom, nes tami tik buvo 
aukautos. 

1d. Pupciitshas. 

NUO RYDIENOS KARU 
VAŽIA BUS 6c. 

Nuo sufctos (gr. 28 d.) 
rytmečio 1?:01 v. po pu- 
siaunakčio — ga':vekarių 
važma busik 6 centai. Tai 
naujas chicgiečių laimėji- 
mas kovoj< prieš 7 c. važ- 
mą. Vienolšiuomi ta kova 
nepasibaigi — ji bus veda- 
ma, iki bu:"iškovota" vėl 
5c. važma. * 

Pasirodė,kad bilietukų 
knygučių sisma liko b& jo- 
kios pasekns, — taip nuo 

jgr. 1 d. iki. B d. tiktai 312, 
313 pasaž. jnaudojo 6V2c. 
bilietukus (o 10 kn.), 4, 
305,879 — ) 6c. (po $3.00 
knygutę), syginant su 31, 
799,289 pasi., kurie mokė- 
jo ištisai 7c. 

AUKOS Liruvos LAIS 
VĖS ARPUI. 

Garbus ttynainiai, my- 
lintįs savo ivynę-Lietuvą, 
šiuom tarp L. L. Varpui 
prisiuntė selnčią auk: J. 
Jucius, iš Jfvil- Location, 
Mich. $5.00.1. Šarpauskas, 
iš Anvil Lation, Mich. 
$5.00. J. įkaičius, iš An- 
vil LocationMich. $5.00. 

Prisiųsdarr savo aukas, 
jie rašo sančiai: "Mes 
keletas Lietos tėvynainiu 
siunčiame LiUvos Laisvės 
Varpui po ks-centus, kad 
tuomi sušelpi savo tėvynę- 

i Lietuvą, o piių musų var- 
l 

das butų intrauktas į L. L. 
Varpo garbės knygą, kad 
nepasilkus užpakalyje L. L. 
Varpo aukautojų. Tegul 
Lietuvos Laisvės Varpas sa- 

vo skardžiu ir graudžiu bal- 
su šaukia mus visus prie 
gelbėjimo Lietuvos ir auka- 
vimo išgavimui Lietuvai 
Neprigulmybės". 

Taipgi P. Vaškevičius, iš 
Grand Rapids, Mich. pri- 
siuntė $5.00. .7. Bagdonas 
per "Liet." ledakciją pri- 
davė $5.00. 

Visiems L. L. Varpa au- 

kautojams, Lietuvos Laisvės 
Varpo Komitetas taria nuo- 

širdų ačių! 

T. M. D. 22 KP. NARIU 
DOMAI. 

T. M. D. 22 kp. susirinki- 
mas įvyks gruodžio 28 d., 
nedėlioje, — nuo pirmos 
valandos po pietų "Lietu- 
vos" Bendrovės svetainėj— 
•3249 So. Morgan Str. 

Gerbiamieji 22 kp. nariai, 
malonėkite atsilankyti Į ši- 
tą susirinkimą, nes tai me- 
tinis susirinkimas, yra daug 
svarbių reikalų kaslink kny- 
gų ir t.t. 

Beto, bus renkama kp. va1, 
dyba 1920 m., tat narių yra 
priedermė pasirūpinti atsi- 
lankyti ir tinkama valdybą 
išsirinkti. 

T. M. D. 22 Valdyba. 
BRIDGEPORT. 

L-G. D. Auka Priduota 17 
Skyriui. 

Mirgos Bendrovė per sa- 

!vą priešmietinį direktorių 
susirinkimą paaukavo L. G. 
D. iš savo iždo $50.00. Gal 
tai vienintelė bendrovė, 
kuri nepamiršta savo vien- 
taučių varguose ir kuri prie 
progos aukauja tėvynės rei- 
kalams. 

Rast. M. K. Šilis. 

Lšradėjas Orlaivio. 
Pastaruoju laiku ant 

Bridgeporto daug šneka 
apie išradėjus. Ir kaip tu 

žmogus nešnekėsi? Pačioje 
Brid'geporto sirdvjc vienas 
mechanikas išrado orlaivį, 
kuris be įsibėgimo tiesiog 
kils j viršų. Žmones dabar 
kalba ir laukia, kuomet tas 
lakūnas pradės skrajoti. 
Sunku pasakyti, kuomet tas 
įvyks — Kaip ten nebūtų, 
nors ir nekiltų, bet visgi 
lietuvio išradimas I 

M. K. S. 

į EXTRA BARGENAS 
Ant Bridgeporto. 

Parsiduoda mažiau kaip už 
pusę prekės 2 šeimynų me- 
dinis namas po 4 kamba- 
rius, toilctai ir maudynės vi 
duje.. Perkė tiktai $1200. 
Priežastis pardavimo, mote- 
ris savininnkė išvažiuoja į 
kitą miestą. Šitas namas tu- 
ri buti parduotas į 10 dieni] 
laiko, kas pirmas atsišauks, 
tas tą namą įgis už tą pre- 
kę. Parduoda. 

FIRST NATIONAL 
.REALTY & CON. CO. 

840 W. 33rd St., klauskite 
Klauskite K. J. Fillipovič. 

Sieninis Kalendorius ant 
1920 metų. Kas pirks rašo- 
mąją mašinėlę, tik už $1.50, 

lsu prisiutimu $1.60. Prisiųsk 
Money Orderį, o tuoj aplal- 

I kyšite. Kas nori atsakymą, 
I įdėkite už 2c markę. 

Adresuok: 
J. JERUSEVIČiUS, 

Bo* 68. Lawrence, Mass. 

PEK\RNE ANT PARDAVIMO 
Vienintelė lietuviška pekarne Jolie- 

te. Biznis išdirbtas 14 metų. Pardavi- 
mo priežastis savininkas eina j kitg. 
biznj. Pekarne aprūpinta miltais, me- 

džiais, anglėmis, koksais 1r kitų ko 
ant visų metų. Parduosiu tik lietuviui. 
Reikale pirkimo atsišaukite. 

A. Algminov'icz, 
223 Casidy Ave.. Joliet, 111. 
Telefonas Joliet 3961. 

Pajieškau švogero Ignoco 
Miltaikio, kuri gyveno Ragu- 
viškiii sodos, Ignoco šlusnio 
ir brolį Miltona gyveno novso 

džio soda jie patis ar kas juos 
žino atsišaukite Kazimieras 
Mazonu 4543 California Ave., 
Chicago, 111. 

Lietuviškas 

Išradėjas 
šiuo vardu knygutė parodo jums 
kiek žmonės pelno padarė ir dar 
kiek gali pądpryt.l pepr išradi- 
mus. Tij, brangio knygutę siun- 
čiame kiekvienam reikalavimui. 

= DYKA1= 
Kaipo žinovai (exportai) paten- 
tų bandome išradimus DYKAI. 
Rašykite reikalaudami knygos. 

AM. E. 
PATENT OFFICES 

(LA) 

718 Mather Bldg. 
Washington, D, C. 

Lietuviai! Kurie garsinasi 
dienraštyje "Lietuva" — tve- 
ria pamatą savo bizniui. 

Pirkias Iškilmingas Balius 
Aukso Rykštes Merginų Kliubo 

SUBATOJE, GRUODŽIO--DECEMBER 27, 1919, 
T. Mažėrjio Svet., 38tas PI. ir Kedzie Ave. 

Pradžia 7:00 vai. vak Jerecko Benas 

Gerbiamieji ir gerbiamosios neužmirškite atsilanky 
ti į tą puikų ir iškilmingą balių, kur galėsite pasi- 
linksminti ir smagiai praleisti laiką. Inžanga 35c 

ypatai su padėjimu drabužių. Kviečia, Komitetas. 

Puikus BALIUS 
rengia 

Lietuvių Tautiška Draugija 
SUBATOJE, GRUODŽIO--DECEMBER 27, 1919, 

JONO KALBAR1TSCH SV£T. 
4430 Wentworth Avenue. 

Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25c yp. 

Visus lietuvius ir lietuvaites kviečiame atsilan- 
kyti į šį puikų vakarą, kur prie puikios muzikos 
galėsite linksmai laiką praleisti. 

Kviečia visus, Komitetas 

REIKIA PAGELBOS 

1 REIKIA MERGINU, MOTE 
IRU IR BACH DARBINIU- 

KU. 

prie operavlmo punch pressėrio, paty- 
rimas nereikalingas. Lengvas ir švarus 
darbas ir galima išmokti j trumpu 
laiką. Gera mokestis besimokinant. 
Patyrusios merginos uždirba 
iki $30. { savaitę, darbas nuo šmotukų 
Extra bonus pastovioms darbininkėms 
Moka kas savaite, šviesi dirbtuvė, kuri 
kętik pastatyta, turi visus naujausios 
gadynės parankumus darbininkams, 

Valandos: nuo 7:30 iš ry- 
to iki 4:30. Subatomis iki 
11:45. 

Victor Manufacturing and 
Casket Co. 

5750 ROOSE JLT ROAD 

REIKIA LEBERIŲ. 
i faundry. Pastivus darbas. 

Atsišaukite Employment 
Office., 

LINK BELT & CO. 
39th & Stewart Ave. 

j REIKALAUJAMA anglių mainie-i 
I riŲ bu šeimynomis ir nevedusių J Ken 
tucky valstiją.. Didelis užmokestis, už 
gavima darbo, nereikia mokėti. Streikų 

nėra. Kreipkitės: 30 S. Canal Street. 

Reikia moterų prie sortavi- 
mo skutų. Gera mokestis. At- 
sišaukite: 

1530 So. Halsted St., 
Chicago, 111. 

I REIKIA PATYRUSIŲ. 
Bag thatchers 

Atsišaukite pas 
M. S. Goldberg, 

1508 Newberry Ave. 

PAJIEŠKAU savo pus- 
brolio Jono ižlinsko, kuris 
apie 3 metus tam atgal gy- 
veno Ansonia, Conn. Jis 
yra 25 metų am'žiaus, pa- 
eina iš Marijampolės aps- 
kričio, Kalvariojos vals- 
čiaus, Brazavo kaimo. 

Gavau laišką nuo jo tėvo 
iš Lietuvos; yra labai svar- 

bių reikalų. 
Jis pats ar kas apie jį ži- 

note, meldžiu atsišaukti. 
Vincentas Birgelis, 
2852 W. 39th Str., 

Chicago, 111. 

LIETUVIU REAL ESTATE 
BENDROVĖ. 

928 Mayomensing Ave., 
Philadelphia, Pa. 

Gerbiamieji šėrininkai, 
virš minėta korporacija, ga- 
lutinai nutarė Gruodžio 11, 
1919 m. ir duoda galutiną 
apreiškimą savo šėrinin- 
kams, kurie turi pradėję 
mokėti šėras ir nėra gaigę 
mokėti, jog tokiems šėrinin- 
ikams, yra duodamas laikas 
nuo 13 Lapkričio, 1919 iki 
13 Vasario, 1920 užsimokė- 
ti, neužsimokėję per tą lai- 
ką nustos visų tiesų šios 
Korporacijos. 

Su pagarba, 
Raštininkas, 

Jonas Bravinskas, 
1215 South Second St., 

Philadelphia, Pa. 

Alus Degtine Vynas 
Pilna formula ir smulkmeniški patari- 
mai. kaip namie pasidaryti ir vartoti J- 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rugine dtstinS, tikrasis lager a- 

lus, geriausės ruši^n vynai, gvarantuoti 
TIKRAI GĖRIMAI 

Ne pamėgdžiojimai. Mes pirma varemfi 

degtine ir alų. šios formulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštą. Pasiskubini 
greitai. Prisiųskite mums $1. mone> 
orderių, pinigais arba pašto ženklia- 
liais. 

W2LLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M7LWAUKEE. WJ3 

Phones: Yards 155—551 
Residence Phone Drover 7781 

F.A. JOZAPAITIS, R.Ph. 
DRUG STOP.E—AP77EKA 
Pildome Visokius Receptus 

3ti01 SO. HALSTED ST. CHICAGO 

DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Misas: 1757 W. 47 St. Bdulevard 16< 
Df. Vai. 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:3( 
ki 8:30 vak Nedėl. 9 iki 12 dieną 
Mamai: 2914 W. 43 st. McKinlev 265 

DR. I. E. MAKAR 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Roselando: 10900 Michigan A ve. 

Telefonas Pullman 342 ir 3180 
Chic. ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards 723. 

DR. S.,, NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 4712 S. Ashland Ave. 

Tel. Drov3r 7042 
Valandos: 9 iki 12 ryto, 2 iki 4 

po pietų. 7 iki 9 vak. 
Rezidencija: 3336 W. 66th St. 

Telephone Prospect 8585 

Telephone Yarrls 1332. 

DR. J. KŪLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
jydo visokiap ligas Hioterg, vailoj ir vyrų 

Specialiai gydo limpančias, senas ir 
paslaptingas gyrų ligas. 

$259 S. HALSTED ST. CHICAGC 

wrv T%«rm"r."i"JW*l-v 

Dr. N. Herzman 
IŠ RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 16 metų 
kaipo patyręs gydytojas, chirurgas ir 
akušeris. Gydo aštrias ir chroniškas li- 
gas vyrų, moterų ir vaiicų. pagal nau- 
jausias metodas. X-Ray ir kitokius elek 
tros prietaisus. Ofisas ir labaratorija. 

1025 W. 18-TH STREET 
netoli Fisk Street. 

valandos: nuo 10—12 pietų ir 6—8 
vakarais. Telefonas Canal 3110. 
Gyv.- 3112 SO. HALSTED STR. 

Valandos: 8—9 ryto tiktai. 
t»A • »•»•*•* 

Telefhone Drover 7042- 

DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENT1STAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vakare. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos gatvės. 

VALENTINE DRESS- 
MAICOLLEGE 

SARA PATEK, Principal 
Mokina siuvimo, kirpimo, dcsigning. die> 
nomis ir vakarais del b.:*nio ir namų. 
Paliudijimai išduodami i f vatos parūpi- 
namo} Dykai. Atsilankykite arba rašykite 
o mes pasistengsime suteikti patarim-j. 
2407 W. Madison St. 6205 So. 
Halsted St. 1850 VVells Street 

ci. aras o;w. ANUStKN.i 

Mrs. A. 
Mtchniewich 
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika- 
vusi Pennsilvanijca 
hospitalėse. Pasekmių 
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda rodį 
visokiose ligose mote- 
rims ir merginoms. 
3113 80. Halsted 

(ant antrų lubtj) 
CHICAGO, ILL. 

Nuo 6 iki 9 ryto ir 7 
IMto 6 iki 9 ryto ir 7 iki vėlai vakaro. 

DR. J. SHINGLMAN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Gydo Reumatizmą. Gydymas Elektriką 
Specifiškumas. 

229—49th Ave. Tel. Cicero 3656 
Ofisas: 49th Ct. prie 13-tos. 

Telefonas Cicero 49. 

Dr. G. N. Glaser 
Praktikuoja jau 27 metai. 

3149 SO. MORGAN ST, kertė 32. 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

ir Chroniškų Ligų. 
\ alandos: 9—10, 12—2 po piety, 

6—8 vak., Nedėl. 9—2. 
TELEFONAS YARDS 637. 

įcicpnonc urover 5052. 

DR A. JUOZAITIS 
DENTISTAS 

3261 HALSTED ST., CHICAGO 
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vakare, 

Nedilioriis f agal sutartį. 

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W. 61ma Ir kamp. Marshfiel 
Vai.: Iki 9; Ir 3 iki 4 ir 7 iki 8 

Telefonas Prospect 1157 

nonc v anai co/. 

DR. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

Naujienų Name. 
Vai: 9 iki 12 ryto ir 2 ikj 9 vak. 

1739 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO 
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